Voor de Medische Staf zijn wij op zoek naar een enthousiaste
SEH arts KNMG
32-36 uur per week
Jij
Je bent een RGS geregistreerde SEH arts óf voltooit jouw opleiding op korte termijn. Je hebt
belangstelling voor het geven van onderwijs aan ANIOS en verpleegkundigen. De Medische
Staf van het Ommelander Ziekenhuis Groningen is een enthousiaste staf en ziet graag dat
de nieuwe spoedarts daar een actieve bijdrage aan levert.
De functie
In de functie van spoedarts hou je je bezig met het coördineren van de medische zorg op de
SEH. Je hebt een centrale rol bij de multidisciplinaire opvang van instabiele patiënten. Ook
draag je bij aan de verdere ontwikkeling van een zelfstandige en professioneel
georganiseerde SEH en neem je deel aan commissies en ziekenhuis brede activiteiten.
De afdeling
De Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Ommelander Ziekenhuis Groningen ontvangt per jaar
meer dan 15.000 patiënten. De SEH is onderdeel van de brugafdeling Acute en Intensieve
Zorg (AIZ). Veiligheid, kwaliteit en gastvrijheid vinden wij cruciaal. De professionalisering
van de SEH krijgt veel steun vanuit de Raad van Bestuur en de gehele medische staf.
Binnen het Ommelander Ziekenhuis Groningen is er sprake van een efficiënt en goed
gestructureerde polikliniek met korte lijnen met collega specialisten, huisartsen,
management en Raad van Bestuur.
Op dit moment werken er 2 SEH artsen KNMG en ongeveer 15 arts assistenten SEH en semi
artsen SEH. Tevens is de SEH een RGS gecertificeerde stage plek voor de huisartsen in
opleiding. Er zijn korte lijnen met de vakgroep SEH artsen van het UMCG waarbij er een
mogelijkheid bestaat om deels te werken in het UMCG.
De organisatie
Het Ommelander Ziekenhuis Groningen heeft de eerdere vestigingen in Winschoten en
Delfzijl recent samengevoegd in een gloednieuw ziekenhuis in Scheemda. Ruim 1300
medewerkers en circa 100 specialisten geven zorg aan ongeveer 120.000 inwoners van
Noord- en Oost-Groningen. De lijnen zijn kort en er heerst een ongedwongen werksfeer.
Sinds eind 2015 zijn we een zelfstandig onderdeel van het UMCG. Zorg bieden we aan
vanuit de gedachte: ‘zorg dichtbij als het kan en verder weg als het moet’. Dit betekent ook
dat we in nauwe samenwerking met andere zorgverleners in de regio onze ziekenhuiszorg
steeds meer afstemmen op het zorgaanbod dichtbij huis.
Arbeidsvoorwaarden
De overeenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor de duur van een jaar waar bij
goed functioneren de mogelijkheid bestaat tot voortzetting van het contract. Je ontvangt
een marktconform salaris conform Cao ziekenhuizen. Inschaling vindt plaats op basis van
kennis en ervaring. Aanvullende arbeidsvoorwaarden worden besproken in een persoonlijk
gesprek. De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet.
Meer informatie
Wil je eerst meer informatie of eens komen rondkijken? Neem dan gerust contact op met
Madeleine Middelkamp, SEH arts KNMG en Medisch coördinator SEH en AOA, telefoon (088)
566 2820 of Edwin Muller, SEH arts KNMG op (088) 566 2821.
Sollicitaties
Jouw CV en motivatie zien wij graag tegemoet.

